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LISTOPADOVÝ ÚVODNÍK
Je mi velkou ctí vás přivítat v novém
měsíci.
Jak se vám daří? A jak si užíváte podzim?
Věřím, že vás ranní mrazíky anebo i celodenní inverze neovlivňují na náladě.
V tomto to má podzim složitější. I přesto
mám právě toto období rád. A to ne snad
kvůli chladnému ránu
v mlze a spadanému
listí, ale kvůli tomu, že
nás učí vážit si toho,
když inverze pomine
a nad námi se objeví
modré nebe. Zkrátka
užívat si těch hezčích
chvilek, ačkoliv jsou
vzácnější.
A takto je to i s naším krajem. Je opředený mnoha
negacemi, ale když si
i přes ně dokážete udržet
oči otevřené a projdete tou mlhou domněnek, uvidíte jeho krásu. A nemyslím tím
přírodu kolem nás. Její krása je v našem kraji
nezpochybnitelná. Mluvím zde o šikovných
a talentovaných lidech, kteří denně usilovně
pracují na svých projektech a tím zlepšují
životy kolem nás a posouvají tak Ústecký
kraj. Mluvím zde o stovkách studentů, kteří
se přišli podívat na startupový festival Festup
u nás v Inovačním centru a nadšeně
poslouchali inspirativní příběhy o podnikání. Jejich aktivita mě ujišťuje, že náš kraj
čeká krásná budoucnost. Mluvím zde o majitelích firem, které potkávám v našich men-

torských programech pro firmy. Ačkoliv mají
mnoho zkušeností, stále se chtějí posouvat
a neusazovat se. Mluvím zde o začínajících
podnikatelích v podnikatelském inkubátoru,
kteří vás nabíjí svou energií, když je potkáte
na workshopu. Mluvím zde i o události
FuckUp Night v Ústí nad Labem, kde se lidé
nebojí mluvit o svých
neúspěších s cílem pobavit ostatní. A to jsem
ještě ani nezačal mluvit
o soutěži Inovační firma
Ústeckého kraje, kde mi
každý rok zůstává rozum
stát nad tím, jak někteří
lidé dokáží myšlením
out of box přijít s inovací,
která firmu posune o mílové kroky kupředu.
Chápu, že mě možná
vidíte jako snílka. Rozumím vám. Ještě než
skončila pandemie, začala válka v Evropě a energetická krize.
Nezpochybnitelné problémy, které není
radno přehlížet. Ale je to jako s tou inverzí.
Chci stále věřit, že i přes tu mlhu, ve které
teď jsme, je stále naděje, že uvidíme modré
nebe. A tím jsou pro mě aktivní lidé, kteří
chtějí pozitivně měnit náš kraj.
Mějte krásný listopad a snad se potkáme na
našich akcích v Inovačním centru Ústeckého
kraje.
Ing. Martin Mata, MBA
ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

ORIGINÁL JE JEN JEDEN - JIŽ OD ROKU 2009
UL ÚSTÍ NAD LABEM | DC DĚČÍN

TÉMA MĚSÍCE

MEZINÁRODNÍ
TANEČNÍ
FESTIVAL
Stejně jako každý rok i letos se město Ústí nad Labem může těšit na největší
taneční festival standardních a latinsko-amerických tanců, který se tradičně
uskuteční ve sportovní hale Sluneta o víkendu 12. a 13. listopadu.
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dech. V dnešní době jsou formace mírně
na ústupu. I přesto se můžeme v Ústí na
formace ve standardních tancích těšit.

Proběhne zde mezinárodní soutěž WDSF
v kategoriích Jun I ( páry ve věku
11-13 let), Jun II ( páry 14-15
let), mládež (páry 16-18 let)
a dospělí. Na své si tedy přijdou
diváci a fanoušci všech věkových
skupin. Bude to podívaná plná
skvělého tancování a vynikajících
sportovních výkonů. Páry se
představí v nejmodernějších tanečních šatech a účesech, které
stojí za to vidět.

Již několik let se zde pravidelně pořádá
mistrovství republiky ve všech seniorských
kategoriích. Kategorie Senior začíná v tanečním sportu ve věku 35 let. Takže se diváci
mohou těšit na kvalitní tancování a velmi
seriózní klání o titul mistra České republiky.
Naše seniorská špička je v zahraničí hodně
úspěšná. Máme několik finalistů mistrovství
světa, takže se bude na co dívat.

Festival je specifický také mistrovstvím České
republiky v showdance. Je to disciplína, ve
které si jednotlivé páry připraví speciální
choreografii na určité téma a k tomu
odpovídající hudbu. Pár, který
zvítězí, se pak účastní mistrovství
světa.
Již tradiční disciplínou je mistrovství
republiky ve formacích. Pamětníci by si jistě
vzpomněli na dobu, kdy se do Ústí sjížděly
formace ze všech koutů České republiky.
Nejznámější byla formace z Ostravy
pod vedením Jarky Calábkové. Jejich
choreografie, hudba, oblečení a dokonale
propracované provedení divákům bralo

TÉMA MĚSÍCE

Letos je to již po padesáté druhé, co se do
Ústí sjedou tanečníci nejrůznějších věkových
a výkonnostních kategorií z celé České
republiky i ze zahraničí.
Tradice festivalu sahá
do dávné minulosti,
kdy byla celá akce
jednou z největších
tanečních akcí v České
televizi. Uváděli ji slavní televizní moderátoři
Marta
Skarlandtová
a Alexander Hemala.
I dnes se těší velké
popularitě.

Vše se odehrává v ústecké hale Sluneta,
která svým zázemím poskytuje ideální
prostředí pro pořádání akce takových
rozměrů. Pro diváky je připraven bohatý
doplňkový program, který zajišťují tanečníci
nejrůznějších tanečních stylů a věků.
Stejně jako v minulosti i nyní sestřih
festivalu bude vysílat Česká televize. Na
všechny diváky se budeme těšit. Věříme,
že si program užijí a budou odcházet plni
nových dojmů a zážitků z tance.
Za podporu této významné akce děkujeme
především městu Ústí nad Labem a Ústeckému kraji. Organizaci festivalu přebíráme
v nelehké době, ale budeme se snažit,
abychom zachovali ústeckou tradici a udrželi
kvalitu, které festival za poslední roky dosáhl.
7
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Otázky pro Marcela Geberta a Ondřeje
Slišku: Co od letošního ročníku jakožto
pořadatelé očekáváte?
Jsme rádi, že jsme se rozhodli pokračovat
v pořádání tradičního tanečního festivalu
v Ústí nad Labem a zachovat divákům

i tanečníkům soutěž s více než padesátiletou
tradicí.
Věříme, že letošní ročník proběhne bez
omezení kvůli Covidu a že přiláká do
sportovní haly Sluneta opět velký
počet diváků, jako tomu bylo v dřívějších letech.

V neděli proběhnou opět mezinárodní
soutěže Juniorů a Mládeže, mistrovství
ČR seniorů v latině a skvěle obsazená
mezinárodní soutěž ve standardních tancích.
Na finálová kola této soutěže se mohou
diváci opět těšit ve večerních hodinách.
Na co se nejvíce těšíte
Vy osobně?
Festival je pro nás
srdeční záležitost, tanečně nás oba provázel
a provází celou naši
kariéru - od dětských
vystoupení, přes tančení formací až po
soutěže dospělých. Takže se těšíme, až opět
ožijí vzpomínky na mnohá naše vítězství na
této soutěži a budeme rádi, že přispějeme
k tomu, že i další tanečníci zažijí v Ústí nad
Labem podobné pocity. A samozřejmě
se těšíme na setkání s mnoha kamarády,

Přinesl letošní ročník festivalu
kromě nového pořadatelského
týmu nějaké další novinky?
Zůstali jsme věrni formátu z dřívějších
ročníků, které měly vysokou úroveň.
Na co se diváci mohou během
taneční přehlídky těšit? Jaký pro
ně bude připraven doprovodný
program?
V sobotní večerní části proběhnou
finále mistrovství ČR Formací,
Showdance a mistrovství ČR seniorských
párů ve standardních tancích a finálová
kola mezinárodní soutěže dospělých v latinsko-amerických tancích. Doprovodným
programem bude vystoupení formací latino
show ústecké taneční školy STK Gebert.
8

s bývalými i současnými tanečníky, a to
nejen z Ústí n.L., ale i z celé České republiky
a zahraničí.
Za nový pořadatelský tým
Marcel Gebert a Ondřej Sliška
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PREMIÉRA

KINO

10.11

MICHAEL KOCÁB
ROCKER VERSUS
POLITIK
Michael Kocáb patří mezi jednu z nejvýraznějších osobností českých novodobých
dějin. Celým jeho životem se prolíná boj za lidská práva, politickou kulturu
a demokracii. Mimo jiné řídil odsun sovětských vojsk z Československa, je jedním
ze zakladatelů Občanského fóra a navrhl Václava Havla na prezidenta. Celovečerní
ﬁlm o něm nyní natočila režisérka Olga Sommerová.
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Další z řady úspěšných
dokumentů
Pro další ze svých
úspěšných dokumentárních filmů si Kocába
vybrala přední česká dokumentaristka Olga
Sommerová, která už má na svém kontě
mimo jiné filmy o osudech Marty Kubišové,
Jiřího Suchého, Věry Čáslavské či Soni
Červené. Nyní jde do kin s dramatickým
životním příběhem výrazného muzikanta
a politika. Svým filmem chce připomenout,
že v dějinách rozhodují nejen šťastné či
neblahé náhody, ale také to, čemu se říká
úloha osobnosti v dějinách.
Film vypráví životní příběh hudebníka,
který se stal politikem a je také celoživotním
a nepřehlédnutelným občanským aktivistou.
Jeho životní etapy postupují od klíčových
momentů dětství, mládí, dospělosti až ke
zralému věku, jehož perspektivou na sebe
a svůj dosavadní život Michael Kocáb
v četných komentářích nahlíží. Hlavního
hrdinu režisérka Sommerová nachází
v jakémsi stavu životní harmonie, a to
ve vztahu k minulosti, přítomnosti a proklamativně i k budoucnosti, což pozitivně

potvrzují členové jeho rodiny v intimním
rodinném prostředí.
Režisérka nechává diváky, aby si utvořili
vlastní názor
Závažnější vrstvu dokumentu představuje
rozkrývání zdánlivě nesmiřitelných osobních

KINO

Michael Kocáb se v roce 2009 stal ministrem
pro lidská práva a národnostní menšiny
a později zmocněncem vlády pro lidská
práva. Celý život se věnuje také skladatelské
tvorbě v oblasti rockové, filmové i vážné
hudby. Ještě během studií v roce 1977
založil kultovní rockovou skupinu Pražský
výběr, která vystupuje
dodnes. Jeho vrcholným dílem v oblasti
vážné hudby je balet
Odysseus pro Laternu
Magiku, který se
hrál po celém světě,
a také pět týdnů na
Broadwayi.

poloh rockového hudebníka a umělce,
který stále intenzivně tvoří a žije, a politika,
který nekompromisně prosazuje svobodu,
lidská práva a demokracii, ale který se tak
paradoxně stává součástí establishmentu,
proti kterému se musí vymezovat každý
„poctivý rocker”. Režisérka toto téma
s odstupem pozoruje a ponechává na
divácích, aby si utvořili svůj názor.
Výsledkem je portrét, který místo
očekávatelné „nekompromisní zuřivosti“
starého rockera nabízí životní optimismus
doprovázený
sympatickou
pokorou
k úspěchům a sebeironické reflexi
vlastního chybování a omylů. Rockerství se
nepochybně projevuje v tom, že se nejedná
o bilanční hodnocení vlastního života, ale
upřímnou a poctivou snahu popsat princip
vzdoru proti totalitě a lásky a víry ke svobodě,
umělecké a politické.
-ČT, cysnews, ČSFD, redakčně upraveno11
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10.11.
BLACK PANTHER:
WAKANDA NECHŤ ŽIJE
Filmový svět Marvelu vstoupil do své 4. fáze a jako jubilejní 30. ﬁlm MCU (Marvel
Cinematic Universe) přichází Black Panther: Wakanda nechť žije (původní název
Black Panther: Wakanda Forever). Marvel má ovšem před sebou těžký úkol, první
díl z roku 2018 totiž patří k nejúspěšnějším superhrdinských snímkům, a aby
toho nebylo málo, v pokračování uvidíme „nového“ Black Panthera.

PŘESNÉ ČASY A DATA PROJEKCÍ:
WWW.CINEMACITY.CZ
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Nabízíme práci pro lodníky
NA LUCEMBURSKOU PRACOVNÍ SMLOUVU
Díky tomu jako naši zaměstnanci získate také všechny výhody Lucemburské pracovní smlouvy.
Všechna administrace a support se bude vykonávat na pobočce v České a Slovenské Republice i nadále.

hrdiny „Black Panthera“ T’Chally. Do středu
děje se tak dostává jeho sestra Shuri
v podání herečky Letitie Wrightové. Zbylé
obsazení významných rolí z prvního dílu totiž

zůstalo beze změn. Společně s ostatními
se Shuri musí smířit se smrtí svého vůdce
a nedopustit, aby do jejich království
Wakanda zasahovaly světové mocnosti.

KINO

Ačkoli Chadwick Boseman, představitel
hlavní role filmového hitu Black Panther,
před dvěma lety zemřel, studio Marvel
dotáhlo plány na jeho pokračování.
V novince ale hlavního hrdinu nepřeobsadili,
i samotný snímek pracuje
s faktem, že původní Black
Panther už není mezi živými.
Plány na pokračování komiksového filmu vznikly hned
po překvapivém úspěchu
snímku Black Panther v roce 2018. Smrt Chadwicka
Bosemana, který v roce 2020
odešel v pouhých třiačtyřiceti
letech, však donutila studio
Marvel ke změnám. Snímek
se rozhodla natočit i tak,
ovšem bez přeobsazení
hlavní role či digitálního dosazení tváře
zesnulého herce. Black Panther: Wakanda
nechť žije totiž vypráví o světě po smrti

Obyvatelé této kdysi utajované země totiž
budou čelit národu Talocan a jeho vládci
Namorovi (Tenoch Huerta). Tato podmořská
říše nemá příliš dobré zkušenosti se
suchozemci, Namorovi se navíc nelíbí
rozhodnutí T'Chally otevřít Wakandu světu,
což by mohlo ohrozit utajení jeho lidu,
a tak se vydá problém řešit po svém. Možná
i proto se do příběhu opět připlete agent
Everett Ross se snahou urovnat konflikt
diplomatickou cestou a nové postavy jako
mladá vědkyně Ironheart (Dominique
Thorne) vyvíjející obleky podobné těm od
Iron Mana.
-es-

Naším cílem je
SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC
PŘIDEJTE SE K NÁM

+421 948 699 352 | jiri.pilnacek@tmlg.eu

LISTOPADOVÉ PREMIÉRY V KINĚ

KINO

KVÍK
Hrdinkou filmu je devítiletá Babs, kterou o prázdninách čekají hned dvě báječné věci. Nejdříve
zjistí, že ten starý pán, který se znenadání objevil
u nich doma, je její dědeček. A hlavně – děda Tuitjes
jí dá k narozeninám roztomilé malé prasátko.
Jenomže Kvík je přeci jenom čuník a Babs si ho
může nechat jen pod podmínkou, že absolvuje
výcvik s dalšími domácími mazlíčky.

PREMIÉRA

10.11.

PREMIÉRA

24.11.

FABELMANOVI
Nejnovější projekt Stevena Spielberga je částečně
autobiografický snímek o jeho dětství a dospívání,
vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře.
Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana,
který vyrůstá v poválečné Arizoně, kde zkoumá
a poznává, jakou moc mají filmy. Navzdory všem
nepřízním osudu a překážkám, které mu stojí
v cestě, se Sammy ponoří do své vášně a filmování se
mu stane životní cestou.

17.11.

Bratranci Roman a Emil žijí v pohraničním městě Cvikov, kde se protloukají, jak
dovedou. Kryštof Hádek jako Roman vede krachující autobazar a snaží se starat
o rodinu, podivínský Emil Robin Ferro tráví čas ve své pečlivě uklizené autodílně. Jezdí
spolu po okolí závodit v autokrosu a věčně se hádají. Momentálně spolu nemluví,
ale poté, co Emil vyhraje v televizní soutěži vstupenky na Velkou cenu Španělska
v Barceloně, si k sobě zase začnou hledat cestu. Vidět naživo Formuli 1 je totiž
jejich společným snem. K tomu se shodou okolností přimotá ještě Štětka (Štěpán
Kozub), místní magnet na problémy. Trojice se dostane přes Německo a Francii až do
Španělska, zatímco ve Cvikově hasí Romanovy problémy jeho manželka Iveta, kterou
ztvárnila Anna Kameníková. Tu obtěžuje nespokojený klient autobazaru Miroslav
Donutil a situaci musí řešit místní policista Holeček alias Marek Daniel. Ve chvíli, kdy
se do zdánlivě nevinné víkendové události zamotá i lokální pravidelná uživatelka
pervitinu Jindra (Tatiana Dyková), roztočí se kolotoč, který už nejde zastavit.
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GRAND PRIX

PREMIÉRA

Naše rma
působí na trhu
tisku a reklamy
již celých 27 let.
Přijďte nás navštívit
v Ústí n/L nebo Děčíně
a využijte širokou nabídku
našich služeb v tomto oboru.
Jsme tu pro rmy i širokou veřejnost.
Vytiskneme a navrhneme vše pro reklamu:
etikety, vizitky, brožury, letáky, razítka, bannery,
roll Up, reklamní plachty, desky,
ky,
ky
y, magnetické folie.
Vyrábíme a instalujemee polepy
poleppyy aut
au a výloh.

Tiskneme fotogra e,
diplomy, vouchery, plakáty,
svatební oznámení, studentské
práce, prezentace a mnoho dalšího.

Kopírujeme, tiskneme
a kompletujeme projektové dokumentace,
bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce.
Vážeme plastové a kovové kroužové vazby a kalendáře.
Rádi Vám
výrobu a potisk fotodárků.
m nabídneme
nabí
Např. hrnečky, polštářky, puzzle, trička, fotoplátna.
Pro Vaše fotogra e máme v nabídce různé rámečky
i v atypických a větších rozměrech.

www.xeroco.cz

7:00 - 17:00

Pobočka Ústí n/L Pasáž JEPA
Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí n/L

www.facebook.com/xeroco

+420 475 200 417 / usti@xeroco.cz

8:00 - 17:00

Pobočka Děčín OC Pivovar
So jská 2/3, 405 02 Děčín

+420 412 532 616/decin@xeroco.cz
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Karel Šiktanc

r. David Šiktanc

DIVADLO

Svatojánský
oheň

19

Listopad
čt

19.00 Velký sál

DIVADLO

3. 11.

My děti ze stanice ZOO

Obnovená premiéra

„Mám to pod kontrolou. Přestat můžu kdykoliv, ale nemám na to náladu.“
so 19.00 Velký sál

5. 11.

Višňový sad

Kruhový tanec několika generací pod střechou „našeho starého domu“.
po 19.00 Velký sál

7. 11.

Tady je všechno ještě možné

Co je důležité? Stín ptáka kroužící po podlaze haly nebo samotný pták?
ne 17.00

13. 11.

Velký sál

Malý princ

Obnovená premiéra

Hra o tom, že všichni dospělí byli kdysi dětmi.
pá 19.00 Velký sál

18. 11.

Pan Kolpert

Obnovená premiéra

„Račte dál. Místa je tu dost. Je tu jen ještě jedna mrtvola.“

Sezóna 51
20

cinoherak.cz

út

19.00 Velký sál

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, která se nikdo neměl dozvědět.
st

19.00 Velký sál

Host

23. 11. Divadlo Petra Bezruče: Šikmý kostel

DIVADLO

22. 11. Lobby Hero

Adaptace strhujícího a ceněného románu Karin Lednické.
so 11.00

Velký sál

Pro děti

26. 11. Svatojánský oheň
Pohádka básníka Karla Šiktance. Co pomůže, když něco moc bolí?
ne 17.00

27. 11.

Velký sál

Vánoční hra aneb O tom slavném narození

Pro nejmenší

Veršovaný příběh spojený s vánočními svátky— pro celou rodinu.
út

19.00 Velký sál

29. 11. Rudiš & Imlauf jsou Noční chodci

Off-program

Jaroslav Rudiš představí svůj nový komiks a Jirka Imlauf své nové písně.

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem. Změna programu vyhrazena.
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DIVADLO
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DIVADLO

DIVADLO

LADISLAV ZIBURA
- PRÁZDNINY V EVROPĚ
Ještě neznáte dobrodruha prince Ládíka, který putuje světem a zažívá u toho
až neuvěřitelně vtipné situace? Pak je čas jej poznat. Jeho přednášky jsou plné
smíchu, ale i poznání dalekých či blízkých krajin. Pokud jste nestihli přednášku
1.11. v ústeckém Hraničáři o Prázdninách v Česku, můžete si poslechnout o tom,
jaké je to cestovat stopem po Evropě. Přednáška proběhne 15.11. v teplickém
Kině Květen od 20:00.

24

Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav
Zibura se vrací na pódia s novou projekcí.
Tentokrát se vydal do oblasti, která je
dostupná a krásná, přesto o ní většina
cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat
Evropu. Přijďte se zasmát u jeho vyprávění
o 14 000 kilometrů dlouhé cestě na sedadle
spolujezdce. Ladislav vás ve společnosti
svérázných řidičů provede čtrnácti zeměmi
– z horkého předměstí Athén přes malebné
albánské vesnice až za polární kruh. Odhalí
vám přitom místa, na která jste se vždycky
chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli.
A taky vám se svým nakažlivým optimismem

dokáže, že jste se narodili na tom
nejrozmanitějším kontinentu světa. Ladislav
Zibura (*1992 v Českých Budějovicích) je
mladý spisovatel a cestovatel. Vydává se do
různých koutů světa, aby si povídal s lidmi
a zjistil, jak vypadá jejich běžný život. Zároveň
sbírá legrační příběhy a zajímavosti z historie
i současnosti. O svých pěších a stopovacích
výpravách napsal pět knih; 40 dní pěšky
do Jeruzaléma, Pěšky mezi buddhisty a komunisty, Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii, Prázdniny v Česku a také Prázdniny
v Evropě, za kterou obdržel cenu Hanzelky
a Zikmunda.
-es-

DIVADLO

www.dkteplice.cz

5. 11. - 19:00 hod.

7. 11. - 19:00 hod.

KOLLÁROVCI
TOUR 2022

MILOVAT K SMRTI

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

11. 11. - 20:15 hod.

14. 11. - 19:00 hod.

TOTO TOUR 2022 - MOTORBAND
35 LET a Gate Crasher
Vstupenky pouze k stání.

Dům kultury Teplice - Estrádní sál

Světlana Nálepková

SLEPICE NA ZÁDECH
Divadlo Ungelt

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál
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ÚSTÍ
AKCÍ
AKCE / HUDBA

5.11. / 19.00 / DŮM KULTURY

LORDS OF THE SOUND
THE MUSIC OF
HANS ZIMMER

15.11. / 19.00

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA

KONCERT:
VLADIMÍR MERTA
Koncert jednoho z
nejvýraznějších představitelů
tradičního českého folku.

18.11. / OD 14.00 / HRANIČÁŘ

FIK 2022:
DUCH SPIRIT
Sedmý ročník festivalu FIK.
V průběhu celého víkendu bude
možné ve Veřejném sále Hraničář
a jeho blízkém okolí navštívit
doprovodný program.

18.11. / 20.00 / NÁRODNÍ DŮM

THE CATFISH
S PŘEDKAPELOU BONIFANTI
Britská kapela The Catfish je nejlepší britskou bluesrockovou kapelou roku 2022.
26

Děda Mládek
Illegal Band
Předprodej: Obchůdek a Obecní úřad Chuderov,
Trafika Klíše a Jizerská.
Vstupné 300 Kč

HUDBA

sobota 26. 11. 2022 od 2000
Restaurace Na Kopečku UL

filipmansfeld@seznam.cz
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HUDBA

OTA VÁŇA Z KABÁTŮ:

LIDI SE ZASE BAVÍ
JAKO DŘÍV
Kytarista Ota Váňa je dlouholetým členem skupiny Kabát, jejíž písničky nechybí
snad na žádné párty. Kapela původem z Teplic je aktuálně na turné, se kterým
zavítá i do Ústí nad Labem. Koncert proběhne 10. listopadu na Zimním stadionu.
S Otou Váňou jsme si popovídali nejen o jeho působení v Kabátech.
V kapele působíte od roku 1989
a v rozhovorech uvádíte, že nejste ten
typ, který by měl více projektů,ale že se
soustředíte na ten jeden, protože "člověk
by měl dělat jednu věc pořádně, než tisíc
věcí polovičatě". Přesto - přemýšlel jste
28

někdy o tom, jaké by to bylo pustit se do
něčeho jiného, nového?
Takhle nepřemýšlím, pokud kapela funguje,
nosím všechny nápady do Kabátu. Ale kdybych někdy něco dělal mimo kapelu, asi by
to bylo z jiného ranku, než je styl Kabátu.

Je něco, co Vás dokáže i po těch letech
překvapit, ať už na koncertech, v kapele
nebo muzice samotné?
Já si vážím nejvíc toho, že kapela stále
dokáže oslovit i mladé lidi, což vidím
momentálně na turné. Mám radost, že se
nám podařilo po letech nahrát nové CD "El
Presidento", protože bych nerad žil jenom
z minulosti.

Jak u Vás probíhá tvůrčí proces při psaní
písniček?
Nápady si zaznamenávám průběžně, dá se
říct nepřetržitě. V současné době díky novým
technologiím iPhone atd. lze zaznamenávat
nápady téměř všude. Doma si nápady
takzvaně selektuji a do kapely nosím jenom
to, co považuji za nejlepší.

S kapelou zahrajete 10.11. tady u nás
v Ústí nad Labem. Pojíte si s naším
městem nějaké vzpomínky, příhody?
Přeci jen - Teplice jsou co by kamenem
dohodil :)
Tak já mám na Ústí nad Labem spoustu
vzpomínek, mám z Ústí i dost kamarádů
a dva roky jsem tam dojížděl vlakem na
praxi. Na nádraží Ústí nad Labem - Západ
jsem ve druháku potkal kolegu z kapely
Tomáše Krulicha, když se vracel z vojny.
To jsme ovšem ještě nevěděli, že budeme
hrát spolu v kapele.

A podobně jako u otázky s kytarami... Pro
kterou z nich máte největší slabost?
Poslední roky jsem nejvíce chvály sklidil za
písničku Houby magický, kterou jsem složil
už v roce 2001, ale na desku se dostala až
v roce 2015. Ale jinak si vážím každé
písničky, která se v kapele podaří.

Co s kapelou chystáte v nejbližší době?
Momentálně se s kapelou nacházíme
na turné, tento rozhovor dělám z hotelu
v Košicích a musím říct, že si to po těch
zákazech z minulých let užívám. Lidi se baví,
tak jako dřív a tím pádem je všechno zase
v pořádku...

Máte mezi kytarami svou srdcovku?
Asi nejradši mám Gibson Les Paul Custom
1979.

Děkuji za rozhovor.

HUDBA

Jak už to tak bývá, kytaristé jsou známí
tím, že jsou tak trochu sběratelé a nikdy
neskončí jen u jedné kytary. Kolik kytar
se nachází ve Vaší sbírce a jaké to jsou?
Kytar mám dvanáct a každá ke mně přišla
sama. Většinou mám Gibsony Les Pauly
a cca posledních patnáct let hraju na české
kytary značky Jolana, kde se také vyrábí můj
signature model Jolana Tornado, který je
vyroben přesně podle mých požadavků.

-es-
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2022
2022

VSTUPNÉ
VSTUPNÉ
ZDARMA
ZDARMA

AKCE

2022
2022

1111.. 1111.. 22002222

Ústí nad Labem, Lidické náměstí od 10:00 hod. do 20:00 hod.
Pořadatelnad
ORTOPEDICKÉ
CENTRUM
s.r.o., pořadatel
výstavy „Vinařské
Litoměřice“hod.
www.ortopedicke-centrum.cz
Ústí
Labem,
Lidické
náměstí
od 10:00
do 20:00 hod.
Oslava
vín s výstavy
prodejem
a ochutnávkami.
Cimbálová muzika
Pořadatel“SVATOMARTINSKÝCH”
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel
„Vinařské
Litoměřice“ www.ortopedicke-centrum.cz
Slovácko po celý den.
Oslava “SVATOMARTINSKÝCH” vín s prodejem a ochutnávkami. Cimbálová muzika
Slovácko
po celý den.
Akce je součástí
celorepublikové kampaně zaměřené na propagaci svatomartinských
českých a moravských vín.
Akce je součástí celorepublikové kampaně zaměřené na propagaci svatomartinských
českých
a moravských vín.
Program:
10:00 hod. - Zahájení Svatomartinského vína pro veřejnost. Po celou dobu akce budou
Program: na stáncích vinařů probíhat ochutnávky a prodej Svatomartinských vín.
10:00
hod.-- Zahájení
Svatomartinského
pro veřejnost. Po
11:00 hod.
Slavnostní
zahájení slavnostívína
Svatomartinských
víncelou
2021. dobu akce budou
stáncíchpřípitek
vinařů probíhat ochutnávky a prodej Svatomartinských vín.
15:00 hod. - na
Slavnostní
11:00
Slavnostníakce
zahájení
slavnostínáměstí
Svatomartinských vín 2021.
20:00hod.
hod.- - Ukončení
na Lidickém
15:00 hod. - Slavnostní přípitek
20:00 hod. - Ukončení akce na Lidickém náměstí
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LISTOPAD V TYRŠOVCE
2. - 5. 11.

SLOVENSKÉ SPECIALITY
ČTVRTEK 3. 11. 2022 18:30
KONCERT THE BOOM (BEATLES REVIVAL)

9. - 12. 11.
SVATOMARTINSKÉ HODY

NAROZENINY

T BARU

SOBOTA 12. 11. 2022 19:00

HUDBA

PÁTEK 11. 11. 2022

KONCERT NEPITCH BAND
16. - 19. 11.

ITALSKÝ TÝDEN
STŘEDA 16. 11. 19:00
KONCERT ZBYNĚK HUMPLÍK & MINIMONI

23. - 26. 11.

SPECIALITY OD NAŠEHO ŘEZNÍKA
REZERVACE NA ČÍSLE
771 17 17 17 NEBO NA EMAILU
INFO@RESTAURACETYRSOVKA.CZ.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENÁ.
AKTUÁLNÍ PROGRAM NAJDETE NA
FB A IG RESTAURACE TYRŠOVKA.

26. 11. 2022

PARTY NIGHT FUTURE FRIENDS
30. 11. - 2. 12.
RETRO TÝDEN
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HUDBA

AKCE

27.11. Ústí na Labem
15:00 h Dům kultury

PŘEDPRODEJ: Kulturní středisko, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem - 475 221 025, 602
621 637 | online na vstupenkyusti.cz
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AKCE

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR:

MICHAL NESVADBA
Herec Michal Nesvadba před časem oznámil, že končí v Kouzelné školce. Snesla se
obrovská vlna reakcí, což jen potvrdilo fakt, že je “Michal ze školky” jedinečným
hrdinou nejen dětských srdcí. Všude, kam přijde, přináší smích a dobrou náladu.
Tu přinese i do Ústí nad Labem se svým vystoupením Michalovi mazlíčci dne
27.11. v Kulturním domě.
Už 27. listopadu přijedete k nám do Ústí
s představením Michalovi mazlíčci. Na co
se diváci mohou těšit?
Odpovím Vám jednou větou. Budou se těšit
na to, jak se z velkého kluka stane malý. Ale asi
34

u jedné věty nezůstanu. Ještě své diváky nalákám na setkání s skřítkem Františkem a všemi nejoblíbenějšími mými plyšáky. Představení je interaktivní, velmi kontaktní s dětmi, plné překvapivých humorných situací.

Bavíte
nejen malé,
ale i dospělé.
V rozhovoru pro DVTV
před třemi lety lety jste
například uvedl, že čas od času
do svých představení zakomponujete
dvojsmysl, kterým bavíte maminky.
Funguje to? :)
To opravdu funguje dobře a bavím se tím i já.
A za tu dobu tří let už to není čas od času, ale
při každém představení. Je to milé, zábavné
a bavím tím i tatínky.
V době uzavření kulturních institucí
během pandemie bylo mnoho umělců
nuceno najít si zaměstnání ve zcela jiném
oboru. Kdybyste Vy nebyl hercem, čím
jiným byste mohl nebo chtěl být?
Vždycky bych chtěl být tak svědomitý a pilný,
jako jsem odjakživa. K tomu mě vedl můj
tatínek, kreslíř a herec Miloš Nesvadba. Asi
by mi vůbec nevadilo být prodavačem nebo
číšníkem. Kdybych si mohl vybrat, tak by
mě to táhlo opět ke kumštu, jako třeba být
sochařem nebo malířem velkých pláten.

Letošní podzim mělo proběhnout několik
představení show Fantazie na kolečkách,
ale ta byla nakonec zrušena. Proč došlo
k tomuto rozhodnutí?
Tato mimořádná show oslovuje rodiny
s dětmi, pro které je nadcházející doba
kritická, kdy jsou opatrní a dopředu váží každý
výdaj na zábavu, vlastně na cokoliv, což plně
chápeme. Mnohé čekají existenční problémy
a velká nejistota, což si uvědomujeme
i osobně v našich rodinách. Podle posledních
zkušeností vyčkávají s nákupem vstupenek
na poslední chvíli, což je pro nás, jako pro
promotéry velmi složitá a nejistá situace.

AKCE

V poslední době se řeší Váš plánovaný
odchod z Kouzelné školky, do jejíž historie
jste se spolu s Františkem nesmazatelně
zapsal a usídlil se v srdcích mnoha dětí
(stejně tak já jsem mívala vždy radost,
když jste se v některém z dílů Kouzelné
školky objevil právě Vy). Čekal jste
takovou vlnu reakcí?
Rozhodně nečekal. Přijímám mnoho
nádherných zpráv od dospělých, kteří na mě
vyrostli. Píšou mi, že mým odchodem
z Kouzelné školky jim končí dětství.
Je to velmi dojemné a přináší
mi to velké uspokojení.
Hrát pro děti bylo
mým posláním
a já ho plnil
svědomitě.

Jak sám uvádíte, děti Vám dodávají
energii, ale přeci jen, představení jsou
určitě i náročná. Jak nejraději relaxujete
a odpočíváte?
Moc jsem to nikdy neuměl. Teď se relaxovat
učím. Není to tak jednoduché. V Kouzelné
školce budu do června příštího roku. Už
v září točím nový seriál pro děti, na který se
moc těším, a to mi vezme minimálně tři
měsíce příprav. Rád bych dokončil dva velké
filmové scénáře a ještě stihnul představit
dětem moji novou hračku. Do toho všeho mě
čeká nepolevit ve svém živém hraní, takže se
s dětmi budu vídat každý víkend po celé ČR.
A to je smysl mého života.
-es35
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AKCE

VÝPRAVA
ZA LOVOSICKÝM HASTRMANEM

AKCE

SLAVNOST ŽIVLŮ
OHNĚ A VODY

38

Ohnivá dračí slavnost již při své premiéře před třemi lety v Lovosicích zaznamenala
naprosto mimořádný ohlas a rekordní účast. Děti mohly vidět souboj rytíře
s desetimetrovým drakem chrlícím oheň, loni přivezlo českobudějovické divadlo Kvelb do Lovosic ﬁguru obřího čerta. Na letošní slavnost se můžete těšit
19. listopadu.

2002 vrátil vodník Karaš. Ten se usadil pod
lovosickou vyhlídkou a od té doby se stará
o kvalitu vody v naší řece Labi, ale také straší
neukázněné výletníky, pytláky a ty, kteří se

v přírodě neumí hezky chovat. A právě za
mýtickou postavou vodníka se v sobotu 19.
listopadu v 17 hodin vydá z Václavského
náměstí v Lovosicích průvod objevitelů
s lampiony. V čele pojede objevitelský
povoz plný efektů a spousty technických
vychytávek Přívozní ulicí až k rozhledně
u Zámečku. Zde budou moci návštěvníci
spatřit bludičky a možná i zmíněného
vodníka, který se nerad
ukazuje, zato rád postraší
a jeho sbírka dušiček je
vzhledem ke stáří 879 let
značná.

AKCE

Loňský ročník měl u dětí i dospělých velký
úspěch. Ulicemi se proháněl obrovský
drak chrlící plameny a kouř, který pak
svedl souboj se statečným rytířem. Přijel
také velký čertí vůz a součástí byla
i skvělá pyroshow. To vše mělo na
starosti divadlo Kvelb, které se svými
loutkami a show dorazí i letos.
Divadlo Kvelb je profesionální
nezávislé divadlo – skupina kumštýřů, umělců, slučující prvky divadelních, výtvarných a jiných
forem. Je to “loutkové, alternativní
a pouliční divadlo, teátr kočujících
šašků, činohra, pohybové i výtvarné
divadlo, rej maškar. Prosyceno
humorem, nadhledem a osobitým
výtvarným projevem nabízí originální neopakovatelné ztvárnění lidských
vizí, které překračují rámec běžného
a všedního vnímání umělecké práce a života jedince vůbec.” Divadlo vystupuje nejen
po Čechách, ale také po celé Evropě a svými
fantastickými scénami a loutkami baví děti
i dospělé. Členové divadla si všechno pro svá
vystoupení vyrábí sami a fantazii rozhodně
meze nekladou.

Celá akce započne již v 15
hodin odpoledne, kdy si
mohou děti v LOVO Café
vyrobit formou tvořivé
dílny lampiony.
Pro letošek se mohou děti i dospělí
těšit na oslavu propojující dva úžasné
živly, a to oheň a vodu. O pyrotechnické
efekty nebude nouze, část programu bude
koncipována přímo na břehu Labe. Do
Lovosic se totiž s velkou vodou o povodních

Pro všechny bude připraveno na Václavském
náměstí u stánku LOVO Café občerstvení
a horké nápoje. Přijďte si užít podzimní
atmosféru města spojenou s neobvyklým
zážitkem!
-es39
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HUDBA
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AKCE
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GASTRO
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GASTRO

SVATOMARTINSKÁ
HUSA
KOCANDA
DĚČÍN

- HOTEL – RESTAURACE – WELLNESS -

pátek 11.11. – neděle 13.11. 2022
polévka

Husí kaldoun s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi

65,-Kč

předkrm

GASTRO

Galantina z husích prsou podávaná s bramborovou terinkou, 129,-Kč
máslovým pórkem a dýňový krém
hlavní jídlo

Konﬁtované husí stehno na brusinkovém zelí se špekovým 349,-Kč
a bramborovým knedlíkem, sypané vídeňskou cibulkou
dezert

Domácí dukátové buchtičky s krémem z vanilkových lusků
Svatomartinské červené, růžové, bílé víno
Tanková plzeňská 12%

KOCANDA
- HOTEL – RESTAURACE – DĚČÍN -

46

99,-Kč

Celkem 642,-Kč

Výhodné menu =599,-Kč

HOTEL A RESTAURACE
www.kocanda-decin.cz
rezervace: 739 012 280
Děčín Staré město
Dovezeme až k Vám přes Dáme Jídlo
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GASTRO
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GASTRO
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GASTRO

MUZEUM ÚSTÍ

VÝSTAVA:

BYDLÍM A ŽIJI
V ÚSTÍ NAD LABEM
Cílem projektu Housing First byla na území statutárního města Ústí nad Labem
eliminace bezdomovectví a bytové nouze u cílových skupin osob: mladí lidé bez
domova, rodiny s dětmi, osoby žijící na okraji společnosti, osoby bez přístřeší,
osoby v krizi, čelící mimořádným událostem a osoby se zdravotním postižením.
50

Projekt financovaný z fondů Evropské unie
byl realizován v letech 2020–2022. Během

dvou let realizace bylo zmapováno přibližně
300 osob v těžké životní situaci. Přijmout
a spolupracovat se podařilo se 156 osobami,
které byly ohroženy ztrátou bydlení nebo již
byly bez střechy nad hlavou. Pro 38 osob se
po přípravné fázi podařilo najít nové bydlení
a naprostá většina z nich v něm žije dál.
získaném bydlení s cílem jejich postupně
úplné samostatnosti při dodržování principů
dobrých sousedských vztahů.
Neméně důležitou součástí bylo
zotavování klientů z doposud
kritických životních podmínek
a návrat k běžnému životu, např.
pomocí volnočasových aktivit.
Projekt reagoval na řadu potřeb
a problémů v oblasti bydlení
na území statutárního města
Ústí nad Labem. Dle Zprávy
o vyloučení z bydlení za rok 2018
(Platforma pro sociální bydlení,
LUMOS, 2019), žilo na území
statutárního města Ústí nad Labem přibližně
1880 obyvatel v závažné bytové nouzi. V nejvíce ohrožených lokalitách (Předlice, Krásné
Březno, Neštěmice a Mojžíř) žije celkem
okolo 25 000 obyvatel.

Příběhy několika osob zapojených do
projektu jsou zachyceny na černobílých
fotografiích Vladimíra Cettla.

MUZEUM ÚSTÍ

Cesta k tomuto cíli se děla formou zajištění
disponibilních bytů a jejich vybavení,
výběr účastníků programu na základě
definovaných výběrových kritérií, vytvoření
realizačního týmu, který měl za úkol
přípravu účastníků na změnu bydlení,
jejich zabydlování a další podporu v nově

Výstava „Bydlím a žiji v Ústí nad Labem“
je v kavárně ústeckého muzea k vidění
od 1. do 27. listopadu 2022.
-red51

Program listopad 2022
přednášky, představení a jiné akce
5. 11. / SO / 16.00

24. 11. / ČT / 17.00

koncert, vstup volný

prohlídka výstavy, vstupné 100/50 Kč

POCTA PROFESORCE
JITCE ŠVÁBOVÉ
10.11. / ČT / 17.00
Café Nobel

NEZAPOMÍNEJME
NA ALZHEIMERA!
MUZEUM ÚSTÍ

přednáška, vstup volný

VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“
S TOMÁŠEM OKURKOU
26. 11. / SO / 10.00–16.00

STRAŠIDLA V MUZEU
dětský program, vstupné 50 Kč

29. 11. / ÚT / 17.00

12. 11. / SO / 18.00

ÚSTECKÝ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

koncert, vstupné 100 Kč

3. 12. / SO / 10.00–16.00

15. 11. / ÚT / 16.00

vánoční prezentace, vstupné 50 Kč

DÍVČÍ KOMORNÍ SBOR
PF UJEP

veřejné zasedání, vstup volný

ADVENT V MUZEU

MUZEUM ČTE DĚTEM

vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

15. 11. / ÚT / 17.00

VÁNOČNÍ OZDOBY
ZNÁTE PŘÍBĚH OKURKY?
přednáška, vstupné 50 Kč

22. 11. / ÚT / 17.00

VÝSTAVOU „OBRAZY Z ČECH“
SE ŠTĚPÁNEM JIRÁKEM
prohlídka výstavy, vstupné 100/50 Kč

vstupné
základní | zlevněné | rodinné | školní skup. | předškolní skup. | bludiště zákl. | bludiště zlev.
100 Kč 50 Kč
200 Kč 30 Kč
20 Kč
30 Kč
20 Kč
Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.
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Více informací o akcích na www.muzeumusti.cz

muzeumusti

muzeum_usti

expozice
NAŠI NĚMCI

Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy
mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století.

výstavy
do 31. 12.

EXPERIMENTÁTOR KAREL GOTTSTEIN

Výstava představující unikátní fotoaparáty a fotografie neobvyklých formátů
experimentátora na poli širokoúhlé fotografie.

do 15. 1. 2023

ŠTĚPÁN JIRÁK – OBRAZY Z ČECH
do 26. 2. 2023

FLAŠKA

Příběh ústecké sklárny největší v Rakousko-Uhersku přibližuje ambiciózně
pojatá výstava.

od 1. do 27. 11. / muzejní kavárna

ŽIJI A BYDLÍM V ÚSTÍ NAD LABEM

MUZEUM ÚSTÍ

Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění a outsiderství, krajinou mlh, nízkých
oblak a teskných větrů, ale přesto zde lze pocítit a objevit plnost bytí.

Cílem projektu Housing First byla na území Ústí nad Labem eliminace
bezdomovectví a bytové nouze lidí bez domova. Fotografie: Vladimír Cettl.

do 30. 11. / Zrcadlové bludiště na Větruši

LUDĚK JIŘENA – MALÍŘSKÝ KOUTEK

Kolekce obrázků naivního umělce Luďka Jiřeny, který ve své tvorbě zrcadlí
svět, jak ho s nadsázkou vnímá ze střekovského podhradí.

od 1. do 30. 11. / exponát měsíce

NOVÉ PŘÍRŮSTKY HISTORICKÝCH LAHVÍ
Zajímavé lahve darované muzeu jako reakce
na probíhající výstavu Flaška.

kontakt
otevírací doba
Muzeum
úterý–neděle, 9.00–18.00
Muzejní knihovna
úterý–pátek, 9.00–17.00
Bludiště na Větruši úterý–neděle, 9.00–13.00 a 13.30–18.00

Muzeum města Ústí nad Labem
Brněnská 1000
CZ 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

OSLAVY NAROZENIN
a ﬁremní večírky
v Bedně.

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Zajistíme vše, co si budete přát.
Catering, výzdoba, dj, kapela,
doprovodné programy.
Kapacita až 70 lidí.

Adresa Bedny:
Masarykova 3127/28
Ústí nad Labem, 400 01
3. patro nad Copy servisem

Rezervace:
recepce@bednausti.cz
+420720762337
IG: Bedna Ústí

Aktuální informace o
akcích a aktivitách
naleznete na
webových stránkách
www.bednausti.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM

kce

a
Vybrané

ké knihovny

ědec
Severočeské v

d
Ústí na

Labem

3.11. | 16.00

Martin Hak: Sedm synů
Martin Hak se živí živým vyprávěním. Vede kurzy, dílny i osobní tréninky
zaměřené na vyprávění nebo obecněji na práci s příběhem.
Místo: W. Churchilla 3, Dětské oddělení | Vstupné: zdarma

9.11. | 16.00

Dílna s Terkou: Ježek z papíru
KŘÍŽEM KRÁŽEM

Místo: W. Churchilla 3, Dětské oddělení | Vstupné: zdarma

22.11. | 17.00

Knížka o Haně
V roce 2019 zemřela ve věku 67 let Hana Jüptnerová z Vrchlabí. Uznávaná
disidentka, učitelka němčiny a angažovaná křesťanka. Básnířka Tina Stroheker,
napsala poetický životopis této neobvyklé a odvážné ženy.
Místo: Velká Hradební 49, Wolfrumova čítárna | Vstupné: zdarma

23.11. | 17.00

Black Lives Matter
Na této přednášce se dozvíte o kořenech prvních hnutí za občanská práva,
porozumíte mediálnímu cirkusu kolem klíčových událostí v Black Lives Matter
a uslyšíte o zkušenostech aktivistů a demonstrantů
Místo: Velká Hradební 49, Multifunkční sál | Vstupné: zdarma

23.11. | 17.00

Ďábel v knihovně – výstava
Výstava Ďábel v knihovně návštěvníkům představí obrazový
doprovod ke stejnojmenné publikaci, kterou v roce 2022 vydává
Severočeská vědecká knihovna. Obrazy známých i neznámých autorů
zobrazují ďábla v jeho různých podobách.
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VÍCE O VŠECH AKCÍCH KNIHOVNY SE DOZVÍTE NA WWW.SVKUL.CZ

Galerie 2

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Photo of twenty people standing
in the circle around male artist
with glasses on the chair,
gallery, RGB colours

Setkání s…
Adélou Machovou
a Zdeňkem Svejkovským
Komentovaná prohlídka výstavy Input|Output
s kurátorkou a umělcem, který představí
ve foyer galerie svou další tvorbu.
Výstavu je možné navštívit do 19. 11. 2022.

Út 8. 11.—17:00

www.duul.cz
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MUZEUM DC

ANOTAČNÍ STŘEDISKO
Mírové náměstí 31, Ústí nad Labem
https://cvutdecin.cz/AnotacniStredisko

Hledáte práci?
Přemýšlíte o změně?

KŘÍŽEM KRÁŽEM

Baví vás práce na počítači?
Nabízíme klid, teplo kanceláře a kávu k tomu v kombinaci se
zajímavou a dynamickou prací na hlavní pracovní poměr.
Předchozí praxe není nutná! Vše vás rádi naučíme!

Získejte zcela unikátní zkušenosti z vývoje toho
nejmodernějšího, co se v nových vozech objeví až za roky.
Nebojte se vstoupit do neprobádaného!
Pracujte přímo v centru Ústí nad Labem na Mírovém náměstí.
Těšte se každý měsíc na odměny pro kvalitní zaměstnance.
Užijte si ﬂexibilní rozvržení pracovní doby.
Čeká vás zajímavá práce v mladém kolektivu,
30 dní dovolené, Sick days, možnost práce z domova,
zvýhodněný zaměstnanecký paušál,
příspěvky na další vzdělávání.

Zaujali jsme vás? Zjistěte víc na:

CVUTDecin.cz/AnotacniStredisko
Máte zájem? Kontaktujte nás
na Michaela.Zeiskova@fd.cvut.cz,
nebo zavolejte na +420 725 725 532
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SPORT

foto: Ondřej Bičiště, iDnes.cz

VĚŘÍME, ŽE MŮŽEME
KONKUROVAT AMBICIÓZNÍM
CELKŮM
HC Slovan Ústí nad Labem už brázdí ledy v nové sezóně. Na klub i fanoušky jsme
se zeptali sportovního jednatele a trenéra A týmu Jana Čalouna.

Jak byste zhodnotil kvalitu 2. ligy po
zatím odehrané části? Dá se mluvit
o tom, kde by se ústecký Slovan mohl
pohybovat v tabulce?
Kvalita 2. ligy šla určitě nahoru. V lize
figuruje plno ambiciozních týmů, které
mají ty nejvyšší cíle. Ve 2. lize působí řada
zkušených hráčů, kteří v minulosti hráli
v extralize či Chance lize. Věřím, že ústecký
Slovan těmto ambiciozním celkům může
konkurovat a bojovat o ty nejvyšší příčky.
Jak jste spokojen s návštěvností
domácích utkání ústeckého Slovanu?
Už úvodní kolo sezóny ukázalo, že o hokej

SPORT

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM:

je v našem městě stále velký zájem. Na
Děčín dorazilo 1 300 diváků. Těším se na
další atraktivní soupeře, ať už to bude derby
s Chomutovem či Mostem. Souboj s Táborem bude mít také určitě náboj.
Co byste vzkázal fanouškům?
Přejeme si, aby nás podporovali v hojném
počtu po celou sezónu. Hokej hrajeme pro
fanoušky. Budeme se snažit jim dělat radost
naší předvedenou hrou. Ústecký Slovan
má výborné fanoušky, kteří podporují klub,
i když se herně nedaří, za to jim patří velké
poděkování.
-es65
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SPORT

JEZERO MILADA –
CHABAŘOVICE

SPORT

ZIMNÍHO
5. RO ČNÍK
O ZÁVODU
BĚ ŽE CKÉH

DY
MPIA DĚTSKÉ ZÁVO
12 KM | 5 KM | OLY

10/12/2022
REGISTRACE NA

www.miladatour.cz
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SPORT

SAUNOVÉ
C E R E M O N I Á LY
A Q U A PA R K D Ě Č Í N
Užijte si nekonečnou pohodu
v podobě zážitkového saunování
Uvolněte tělo i mysl
ÚTERÝ
17:30 • 18:30 • 19:30

PÁTEK
17:30 • 18:30 • 19:30

NUTNÁ REZERVACE: 412 704 218
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HISTORIE UL

ějící bývalým
Tramvaj č. 8 projížd a, rok 1965.
náměstím Hvězd

KDYŽ JEŠTĚ NA KLÍŠI
JEZDILY TRAMVAJE
Vznik elektrické dráhy v Ústí nad Labem souvisí s překotným vývojem
průmyslového města v poslední čtvrtině 19. století. Tlak na zřízení městské
kolejové dráhy byl kladen nejen z důvodů převozu osob mezi městem a přilehlými městskými čtvrtěmi, ale i kvůli nákladní dopravě.
O zřízení kolejové dráhy rozhodlo zastupitelstvo již v roce 1895 a v roce 1896
dostalo město koncesi od rakouského
ministerstva drah. Na Špitálském náměstí
byla z důvodů napájení tramvajové dopravy
postavena elektrárna a dne 1. 7. 1899
poprvé vyjela tramvaj.
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Nejprve byly zavedeny dvě linky Krásné
Březno – Hlavní pošta – Předlice a Hlavní
pošta – Kreuzbrücke (most přes Klíšský
potok, který byl přibližně v místech dnešní
křižovatky ulic Šaldova a Masarykova) – Špitálské náměstí. V roce 1903 byla linka prodloužena směrem k Bukovu, později i dru-

hým směrem k nádraží. Roku 1912 byla
postavena nová vozovna v údolí Klíšského
potoka a trať prodloužena do Telnice. Tato
budova stojí dodnes, najdeme ji na adrese
Masarykova 1020, vedle Zimního stadionu.
Další rozšíření linek následovalo
v roce 1914, kdy proběhlo
prodloužení trasy směrem do
Neštěmic a Trmic.

motných tramvají, na které zřejmě nebylo
dostatek financí. Úzké ulice centra prý také
nevyhovovaly autům a tramvajím zároveň.

Dopravní obslužnost čtvrti
fungovala do roku 1930 pouze
v rámci jedné linky vedoucí
hlavní ulicí klíšským údolím na
Bukov. S přibývající zástavbou
dané oblasti a nárůstem obyvatel
došlo k zavedení okružní trasy,
odpojující se z hlavní ulice do
ulice Beethovenova, vedoucí přes
náměstí Hvězda, dál přes starou
náves Klíšskou ulicí
východním směrem zpět
do centra města.

V roce 1947 se na místě
za Valérovým kopečkem na Bukově stalo
obrovské tramvajové neštěstí, na místě
zemřelo 25 osob, na následky v nemocnici
dalších 7. Tramvajové soupravě vracející se
z Telnice selhaly brzdy.
V 60. letech se rozhodlo, že tramvaje končí
a město přejde plně na autobusovou
dopravu. Toto rozhodnutí padlo patrně
z důvodů nutné modernizace kolejí i sa-

HISTORIE UL

V letech
1918-1938
měl elektrický podnik
8 linek městské kolejové dopravy. Ústí
bylo po Praze a Brnu
třetím městem s nejrozsáhlejší sítí kolejové dopravy v Československé republice.

Linka zajišťující tramvajovou dopravu na
Klíši, trasa Třída Rudé armády – lázně Klíše –
Smetanovy sady, ukončila provoz ke 4. 4. 1966.
-Tereza Šťastná, studentka FF UJEPfoto: ŠPAČEK, P., Tak to bylo v Ústí,
Ústí nad Labem, 2008. Dobová fotografie
z CD vydaného firmou Xeroco, Ústí nad
Labem – více něž 3333 fotografií.
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LEHKÉ
SUDOKU

TĚŽKÉ

ZÁBAVA

SUDOKU

Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
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ZÁBAVA

(TAJENKA)... je jedním z nejstarších pivovarů u nás, první zmínky o něm pocházejí již z roku
1286. V 19. století byl poprvé pronajat (včetně hospody a palírny) Maxmiliánu Polákovi.
73

TIP NA VÝLET

ZÁBAVA

ARCHEOLOGICKÝ
SKANZEN BŘEZNO
V jednom z předchozích čísel jsme zvali do Archeoparku Ledčice,
tentokrát vás vezmeme do Archeoskanzenu Březno. Najdete jej zhruba čtyři kilometry od Loun u břehu řeky Ohře. Skanzen nabízí krásný vhled do
života našich dávných předků. Jsou zde k vidění repliky staveb a obydlí období
neolitu, doby železné, stěhování národů a období raně slovanského, postavené
na základě místních nálezů, doplněné o zahrádky a další vybavení. Probíhají zde
archeologické experimenty, návštěvníci mají také možnost vyzkoušet si různé
pravěké aktivity.
Skanzen je specifický tím, že vznikl ve významné archeologické lokalitě. Je součástí
výzkumného programu, který navázal na
výsledky velkoplošného archeologického
výzkumu prováděného na této lokalitě
v průběhu padesátých až sedmdesátých
let dr. I. Pleinerovou, pracovnicí Archeologického ústavu v Praze.
V roce 1981 se místo výzkumu proměnilo
na stanoviště experimentální archeologie
podobné těm, která pracují v Dánsku, Anglii,
Německu, Polsku, Francii a podobně. Stavby,
které ve skanzenu uvidíte, byly budovány na
základě zde odkrytých půdorysů, takže zde
můžete nahlédnout do minulosti v podobě,
74

jaká zde opravdu mohla být. Na stavbu byly
použity druhy dřeva, které byly používány
v minulosti a vše se stavělo za pomoci
věrných replik tehdejších nástrojů.
Ve skanzenu, kde se nachází repliky různých
typů obydlí - například hospodářských
staveb ze 4. tisíciletí před naším letopočtem
nebo staveb ze 6. a 9. století n. l. - nahlédnete do způsobu života slovanského sídliště
z 9. století a uvidíte mnohé ukázky pravěkých
technologií. Otevřeno je od března do prosince, ve skanzenu se konají i různé tématické
akce.
-zja, es-
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